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Den første etiketmaskine  
med berøringsskærm –  
fra DYMO®.

LabelManager™ 500TS – produktegenskaber

1     Stor berøringsskærm i farver – første produkt af denne type – 
fra DYMO®! Opret, rediger og formater etiketter super nemt ved 
at trykke direkte på skærmen

2    Hurtig indtastning af tekst på velkendt dansk tastatur som til computer

3    Slip for besværet med manuel klipning med den automatiske tapeklipper

4    Opret etiketter helt som ønsket med 10 skrifttyper, 25 skriftstørrelser, 
5 rammetyper og understregning, 32 stilarter og hundredvis af indbyggede 
symboler og clip art-billeder

5    Udskriver grafik, stregkoder og logoer i knivskarp 300 dpi opløsning

6    Del etiketmaskinen med andre uden at miste dine brugerindstillinger – 
med de nye brugerprofiler kan du gemme indstillinger og data for  
op til 5 forskellige brugere

7    Brug det genopladelige batterisæt, og slip for udgifter og besvær 
med at bortskaffe engangsbatterier

8    Hurtige etiketter – udskriver dobbelt så hurtigt som andre 
DYMO®  etiketmaskiner

Alt, hvad du nogensinde har ønsket at bruge en etiketmaskine til,  
kan du gøre nu – super let – med den revolutionerende DYMO Touch 
Screen™ etiketmaskine! Rediger, formatér og opret etiketter lynhurtigt 
ved at trykke direkte på skærmen. Tilslut til en pc eller Mac®* og brug 
DYMO Label™ softwaren til at oprette etiketter med skrifttyper eller grafik 
fuldstændig som ønsket – eller download dem, og tag etiketmaskinen 
med og rediger og udskriv etiketter, når du har brug for det.

Tilslut til en pc eller Mac®* og brug DYMO 
Label™ softwaren til at oprette etiketter 
med skrifttyper eller grafik fuldstændig 
som ønsket – eller download dem, og tag 
etiketmaskinen med og rediger og udskriv 
etiketter, når du har brug for det

DYMO Label™ software

DYMO Label™ kan anvende alle skrifttyper og al grafik 
på din computer – indsæt jeres firmalogo og meget andet!

Fungerer sammen med computerprogrammer 
Udskriver etiketter fra Microsoft® Word, Excel® eller Outlook®, 
Mac® Address Book, QuickBooks® m.fl. programmer

Pc eller Mac® Kompatibel med Windows® XP, 
Windows Vista®, Windows® 7 
eller Mac OS® v10.4 eller nyere

Scan med din smartphone for at se 
LabelManager™ 500TS video!

Etiketmaskine med berøringsskærm til tilslutning til pc eller Mac®

500TSLabelManager™

Genopladeligt 
batterisæt



Newell Rubbermaid
Stamholmen 157

DK-2650 Hvidovre

D1 tape til LabelManager™ 500TS

Stor skærm, berøringsskærm i farver

Tastatur QWERTY

Formatering 
af etiketter

10 skrifttyper
25 skriftstørrelser
32 stilarter
Hundredvis af indbyggede  
symboler og clip art-billeder

Tape 6 mm, 9 mm, 12 mm,  
19 mm, 24 mm

Hukommelse Gemmer mere end 500 etiketter  
på etiketmaskinen

Strømforsyning Genopladeligt batterisæt

Tilslutning USB, pc eller Mac®

Mål L 190 mm x B 165 mm x H 95 mm

Vægt 800 g

Specifikationer for  
LabelManager™ 500TS
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D1 Standardtape:
Bredde: 6, 9, 12, 19, 24 mm  Længde: 7 m

D1 Fleksibel tape til
buede overflader:  
Bredde: 12, 19 mm  Længde: 3,5 m

D1 Permanent tape:
Bredde: 12, 19 mm  Længde: 5,5 m
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TAPE

Vandafvisende

Beskyttelsesfilmen 
fjernes nemt

UV-bestandig

Temperatur-
bestandig

Standardtape til hundredvis af opgaver på kontoret 
eller derhjemme såsom arkivering, opbevaring,  
beholdningsstyring og huskesedler. Fås i kassetter 
med løbende tapelængde, så du kan fremstille tydelige, 
letlæselige etiketter i næsten hvilken som helst længde. 

Permanente tape, der ser ud som standardtape, men 
har kraftig, permanent klæbeevne til de opgaver, hvor 
etiketten skal blive siddende i lang tid.

Fleksible tape er til buede og/eller meget ru over-
flader og flagmarkering af ledninger. Den permanente 
klæbeevne betyder, at etiketten bliver siddende,  
hvor den skal.

D1 tape
Standard, permanent eller  
fleksibel ... ingen etiketter er  
mere holdbare.


